
Anul X  nr. 116 Noiembrie 2014 

"Gazeta de Cărbunești"-10 ani
În luna noiembrie 2014, se împlinesc zece ani de când a fost înfiinţată de Consiliul Local Târgu 
Cărbuneşti, Gazeta de Cărbuneşti, editorialul lunar care informează locuitorii acestui oraş. 
Prin Hotărârea Consiliului Local nr.72 din 29 septembrie 2004, pornind de la premisa necesităţii 
existenţei unei interferenţe între autorităţile administraţiei publice locale şi cetăţenii oraşului şi 
ai satelor aparţinătoare, în vederea asigurării transparenţei decizionale, s-a aprobat editarea a 
unui buletin de informare şi educaţie a cetăţenilor “Gazeta de Cărbuneşti“ , cu apariţie lunară, în 
care apar date din luna anterioară. 
Colecţia tuturor celor 116 de ediţii ale acestei gazete se află în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti, în 
acest sens toţi cei dornici să revadă toate ediţiile apărute timp de 10 ani, sunt invitaţi la sala de 
lectură a bibliotecii. 
Rugăm cititorii noştri să ne scuze eventualele erori strecurate de-a lungul timpului, şi sperăm ca 
această publicaţie să apară mulţi ani de acum încolo, cu aceleaşi informaţii pentru populaţie, asa 
cum promitea în primul său număr apărut în noiembrie 2004: 
“Sunt o Gazetă apărută pentru a vă ţine companie în serile de iarnă, dumneavoastră cititorilor. 
Sunt a IV-a Gazetă apărută la Târgu Cărbuneşti, după “Săteanul“-1883, “Parângul“-1891 şi “Gazeta 
Plugarilor“- 1933”.

Înlocuire acoperiș Gradinița Nr.1

La Mulţi Ani, România!

Cu prilejul Zilei nationale a Romaniei  Primăria Târgu Cărbuneşti doreste românilor de 
pretutindeni  cele mai călduroase felicitări şi urări de sănătate, bunăstare, prosperitate şi 

succes!
Primăria Târgu Cărbuneşti vă invită să participaţi la evenimentele organizate cu ocazia 
Zilei Naţionale a României. Începând cu ora 1200 va avea loc Ceremonia militară la 
Monumentul Eroilor. După acest moment vor fi servite porţii de fasole cu ciolan, în zona 
blocurilor ANL, de lângă stadion, urmată de inaugurarea investiţiei de "Amenajare pe 
verticala blocuri ANL", etapa a II-a. 

Reparații interioare, amenajare exterioară și 
acces cabinete - Cresa de Copii

La Grădinița nr. 1 Tg Cărbunești a fost înlocuit acoperișul, care se afla într-
o stare necorespunzătoare. 
Investiția care se ridică la aproximativ 60000 lei și a fost realizată atât din 
bugeul local cât și din fonduri guvernamentale.

În luna Noiembrie au fost finalizate și lucrările de reparații interioare, 
amenajare exterioară și reabilitare alei de acces către cabinetele medi-
cale. de la Creșa de Copii Tg.Cărbunești. Lucrările executate exclusiv din 
bugetul local s-au ridicat la suma de aproximativ 11.000 lei
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Octombrie 2014

 HOTĂRÂRE
privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită 
pentru tineri, în vederea realizării unei locuinţe în 

oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:       
 - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
      - expunerea de motive; 
- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului; 
- Prevederile  Legii nr.15 /2003 modificată şi 
completată, privind sprijinul acordat tinerilor pen-
tru construirea unei locuinţe proprietate personală;
- P.U.G.- sat Cojani - proiect nr. 88/2003 realizat  de 
SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin H.C.L 
nr.111/2007;
- Solicitarea nr.15.261/ 15.09.2014 a d-nei Buică 
Gabriela Elena din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Gil-
ortului nr.16, judeţul Gorj,  privind atribuirea  unui  
lot, pentru construcţia unei locuinţe pentru tineri, 
în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;
- H.C.L nr.40/24.04.2004 privind lotizarea terenuri-
lor pentru tineri;
- H.C.L nr.29/2003 privind inventarul domeniului 
privat al oraşului Tg.Cărbuneşti;
           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE
  Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe dura-
ta  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de 
480,00 mp (16m x 30m) - lotul cu nr. 7 , numitei  Buică 
Gabriela-Elena, CNP 2920402181096 , din oraşul 
Tg.Cărbuneşti, strada Gilortului, nr.16, judeţul Gorj, 
situat  în satul  Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    Art.2.-  (1) Beneficiara dreptului de folosinţă 
gratuită a terenului  menţionată  la art.1 este  
obligată să înceapă construcţia locuinţei în termen 
de 12 luni de la data atribuirii terenului, conform 
art.6 alin.(1) din Legea nr.15/2003, şi să o realizeze 
în conformitate cu Legea nr.50/1991, modificata si 
completata.       
                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către 
titularul dreptului de folosinţă duce la  retragerea 
dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit,  
conform art.6 alin.(2) din Legea nr.15/2003.
    Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
specialitate  din cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
cuprinşi în devizul general al investiţiei „Modern-
izare drum comunal DC 20 Copacioasa - Pojogeni, 

KM 5+575 - 8+575, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:       
 - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
      - expunerea de motive; 
      - raportul de specialitate al biroului ADPP;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulte-
rioare;
      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica cu modificările si completările ulterioare ;

      - HCL nr.56/2014, prin care s-a aprobat suma 
de 200.000 lei cu TVA pentru reactualizare 
documentaţie tehnica, proiectare si execuţie lucrări 
,,Modernizare drum comunal DC 20 Copacioasa – 
Pojogeni, judeţul Gorj”
      - adresa cu nr. 17.931/15.10.2014, transmisa de 
MDRAP;
      -  documentaţia tehnico-economica a obiectivu-
lui de investiţii „Modernizare drum comunal DC 20 
Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575 - 8+575, judeţul 
Gorj” întocmita de S.C. BUTTERFLY EFECT  S.R.L. 
Craiova;
      - HG 28/2008 cu privire la întocmirea 
documentaţiilor tehnico-economice;

HOTĂRĂŞTE
       Art.1.- Se aprobă documentaţia tehnico-eco-
nomica a obiectivului de investiţii ,,Modernizare 
drum comunal DC 20 Copacioasa - Pojogeni, KM 
5+575-8+575, judeţul Gorj” si indicatorii tehnico-
economici cuprinşi in devizul general, conform 
anexei, care face parte integranta din prezenta 
hotărâre.
    Art.2.- Se aprobă cofinanţarea in procent de 5% 
pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare drum 
comunal DC 20 Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575-
8+575, judeţul Gorj”  din bugetul local al oraşului 
Tg.Cărbuneşti.
    Art.3.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si com-
partimentele de specialitate din cadrul Primăriei 
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri

HOTĂRÂRE
privind punerea la dispoziţie a terenuri-
lor aparţinând domeniului public al oraşului 
Tg.Cărbuneşti, situate pe str. Trandafirilor Zona pod 
Gilort - strada Plopilor - Drum acces fosta ferma 
IAS în vederea implementării proiectului ,,Extin-
dere reţea publica de apa si canalizare menajera 
in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada 
Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces 
fosta ferma IAS)” din cadrul aplicaţiei EXTINDEREA 
SI REABILITAREA REŢELELOR DE APA SI CANALI-
ZARE, MODERNIZAREA STAŢIILOR DE TRATARE APA 
SI SISTEM DE DEZODORIZARE LA SEAU TG.JIU, IN 

JUDEŢUL GORJ

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 
Gorj,
Având în vedere:       
 - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
      - expunerea de motive; 
      - raportul de specialitate al biroului ADPP;
      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulte-
rioare;
      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 
publica cu modificările si completările ulterioare ;
      - Documentaţia tehnico-economica a obiecti-
vului de investiţii economice ,,Extindere reţea pu-
blica de apa si canalizare menajera in zona de sud 
a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plopilor, strada 
Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma 
IAS)”   întocmita de S.C. RONEVACON S.R.L. Tg.Jiu;
    - solicitarea transmisa email de SC Aparegio Gorj 
SA, din data de 3 septembrie 2014; 
    - HG 28/2008 cu privire la întocmirea 
documentaţiilor tehnico-economice;
 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă punerea la dispoziţia Opera-
torului Regional SC Aparegio Gorj SA, a terenuri-
lor aparţinând domeniului public al oraşului 
Tg.Cărbuneşti, situate pe str. Trandafirilor Zona pod

Gilort- Strada Plopilor - Drum acces fosta ferma 
IAS,  în vederea implementării proiectului ,,Extin-
dere reţea publica de apa si canalizare menajera 
in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti(strada 
Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces 
fosta ferma IAS)” din cadrul aplicaţiei EXTINDEREA 
SI REABILITAREA REŢELELOR DE APA SI CANALI-
ZARE, MODERNIZAREA STAŢIILOR DE TRATARE APA 
SI SISTEM DE DEZODORIZARE LA SEAU TG. JIU, IN 
JUDEŢUL GORJ.
       Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de 
specialitate  din cadrul  Primăriei Tg.Cărbuneşti, vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

HOTĂRÂRE
pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea  
Centrului Cultural „Tudor Arghezi” din Oraşul 
Tg.Cărbuneşti prin Programului prioritar naţional 

pentru aşezăminte culturale

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:       
 - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
      - expunerea de motive; 
      - raportul de specialitate al biroului ADPP;
      - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii aşezămintelor culturale cu modificarile şi 
completările ulterioare
      - Ordinul MDRT nr. 1151/11.03.2011 - privind 
aprobarea Ghidului operaţional pentru realizarea 
obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastruc-
turii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale 
din mediul mic urban din cadrul Programului pri-
oritar naţional pentru construirea de sedii pentru 
aşezăminte culturale în localităţile unde nu există 
asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, 
modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor culturale de drept pub-
lic din mediul rural şi mic urban

HOTĂRĂŞTE
   În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –le-
gea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ,
    Art.1.- Se aprobă reabilitarea, modernizarea 
şi dotarea Centrului Cultural „Tudor Arghezi” din 
Oraşul Tg.Cărbuneşti în cadrul Programului prioritar 
naţional pentru aşezăminte culturale.
    Art.2.- Se aprobă predarea amplasamentului către 
Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei 
Publice prin CNI, care va realiza investiţia, compus 
din Corp C4 în suprafaţă construită de 151,35 mp şi 
Corp C5 în suprafaţa construita de 629,72 mp,  con-
form protocolului  model,  transmis de MDRAP. 
    Art.3.- Oraşul Tg.Cărbuneşti se angajează sa asig-
ure finanţarea pentru:
-Lucrările de sistematizare pe verticala a amplasa-
mentului;
-Racordurile la utilităţile existente (electrica, apa- 
canal, gaz, etc) ;
-Întreţinerea si exploatarea obiectivului de investiţii;
    Art.4.- Oraşul Tg.Cărbuneşti se obligă sa asigure 
suprafeţele de teren necesare pentru depozitare si 
organizarea şantierului. 
    Art.5.- Se aprobă păstrarea destinaţiei clădirii pe o 
perioadă de minim 15 ani de la finalizarea investiţiei.
   Art.6.- Se aprobă punerea la dispoziţia Companiei 
Naţionale de Investiţii a studiului geotehnic, exper-
tizei tehnice, expertizei termice, în vederea întocmi-
rii Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor.
    Art.7.-  Primarul oraşului şi compartimentele de 
resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la 
îndeplinire a acestei hotărâri. 
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"Sănătatea lucrul cel mai de preț"

Tot mai des auzim sintagma ‚Eşti ceea ce mănânci’.
Prin programul Biblionet, Biblioteca orăşenească, începând din luna iulie 2014, şi-a propus întâlniri cu cititorii sau cu alte persoane din oraş, pentru 
a învăţa împreună că stă în puterea noastră să înlăturăm ‚stresul alimentar’, care implicit duce la deteriorarea şi scăderea imunităţii organismului.
La aceste întâlniri invitaţii au aflat care ar fi parametrii normali ai imunităţii şi, bineînţeles, în urma materialelor ascultate şi vizionate, fiecare dintre 
noi şi-a pus un semn de întrebare, înţelegând că sănătatea este în primul rând răspunderea fiecăruia dintre noi

Biblioteca Orășenească!

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI – MIERCURI                       830 – 1200    PRIMIRI ACTE
                                                        1230 – 1600   ELIBERĂRI ACTE    
          JOI                                 830 – 1200   PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE          
                                                        1230-1800      PRIMIRI ŞI ELIBERĂRI ACTE
       VINERI                                    830 – 1200  PRIMIRI ACTE
                                                        1230 – 1400  ELIBERĂRI ACTE            

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA :
 EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI,  SCHIMBAREA SEXULUI SAU A 
FIZIONOMIEI

  DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
- hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.
În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexu-
lui, se prezintă şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de 
stare civilă.

S.P.C.L.E.P. 

Având în vedere faptul că am intrat în sezonul rece, în cadrul campaniei “R.I.S.C. - Siguranţa NU este un joc de noroc!” , SVSU Tg Cărbunești vă atrage 
atenţia în mod deosebit asupra riscurilor majore care decurg din utilizarea coşurilor de fum fără protecţie, defecte sau neprotejate faţă de element-
ele combustibile, utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice defecte sau improvizate precum și alte mijloace de încălzire pe bază de gaze sau 
alte tipuri de combustibil neomologate.
Astfel vă aducem la cunostință:
- Improvizaţiile la instalaţii şi manevrarea incorectă a aparatelor pe gaz constituie un permanent pericol 
de explozie.
- Pentru a evita evenimente cu consecinţe atât de grave, consumatorii casnici trebuie să elimine orice po-
sibilitate de montare ilegală a unor racorduri la instalaţiile interioare de utilizare a gazelor naturale.
- Orice modificare la instalaţiile interioare trebuie realizată exclusiv prin intermediul unor firme special-
izate şi autorizate.
- Consumatorii trebuie să fie atenţi la modul de aprindere a arzătoarelor, astfel încât să nu genereze 
acumulări de gaz, aceasta fiind una din cauzele cele mai frecvente ce stau la baza exploziilor. 
- Curăţarea coşurilor de fum este esenţială pentru prevenirea unor evenimente grave.
- Verificarea şi curăţarea coşurilor de fum este recomandabil să fie făcută de cel puţin două ori pe an – 
neapărat o dată înaintea începerii sezonului rece – şi exclusiv prin intermediul firmelor de coşărit sau 
persoanelor autorizate în acest sens.
- Nu obturaţi canalul de fum!
- Verificarea şi revizia instalaţiilor de gaz – pentru siguranţa fiecărei familii.
- Asiguraţi ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate aparate cu flacără liberă.
- Aerisiţi încăperile înainte de aprinderea focului.
-Instalaţiile interioare de gaz se pot degrada în timp – îmbinări slăbite, robineţi care nu mai prezintă 
o etanşeitate completă, fisuri etc. -  acestea putând duce la acumulări de gaze.
- Pentru a evita acumulările de gaz este necesară efectuarea verificărilor şi reviziilor periodice la 
instalaţiile de gaz, obligatoriu o dată la doi ani pentru verificări , şi o dată la zece ani pentru revizii de către firme specializate în domeniu, autorizate 
de A.N.R.E.
- Improvizaţiile şi instalaţiile electrice defecte ne pun în pericol viaţa.
nu folosiţi instalaţii electrice improvizate;
-orice modificare a instalaţiei de utilizare din gospodărie poate fi făcută doar cu avizul distribuitorului de energie şi doar de personal autorizat;
 -efectuaţi verificarea instalaţiei de utilizare o dată la doi ani, cu personal autorizat;

S.V.S.U. Tg Cărbunești vă recomandă
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Administrația publică vă anunță

A venit toamna!

Fiecare naţiune, fiecare ţară din constelaţia politică a lumii îşi are propriile momente de strălucire 
istorică pe care le rememorează ca elemente de reper şi idealuri sacre din generaţie în generaţie. 
Unele sărbătoresc independenţa, instituirea regalităţii, reuşite religioase, căderea unui sistem, 
descoperirea geografică etc. Alte naţiuni – printre care şi cea românească - au sfinţit în calenda-
rul propriu ziua când, cu toţi membrii lor, au devenit cetăţeni ai aceleiaşi ţări, parte ai aceleiaşi 
comunităţi, după o dezbinare seculară.  
La 1 decembrie nu sărbătorim doar unirea Transilvaniei cu România, această memorabilă zi 
reprezintă clipa finală a înfăptuirii marelui ideal naţional al tuturor românilor, se aniversează 
deopotrivă revenirea în graniţele istorice a românilor din Basarabia şi Bucovina, împreună cu 
rememorarea primei etape unificatoare prin care Muntenia şi Moldova au dat naştere statului 
român la 24 ianuarie 1859. 
Este ziua când fiecare suflare românească nealterată trebuie să-şi manifeste recunoştinţa faţă 
de toţi eroii cunoscuţi şi necunoscuţi care au contribuit pas cu pas la naşterea României Între-
gite. Înflorirea României Mari a fost întreruptă brutal în anul tragic 1940 când, ignorându-se 
voinţa liber exprimată a tuturor românilor şi recunoaşterea internaţională a unirii, Statul Român 
a fost supus unor răşluiri teritoriale arbitrare cu urmările cunoscute. 
De aceea, sărbătorirea zilei de 1 decembrie, clipa desăvârşirii Marii Uniri ca Zi Naţională a 
României, este incompletă purtând mereu un suspin pentru teritoriile româneşti răpite iar pen-
tru acestea un indiciu clar că nu sunt abandonate din proiectele ţării-mamă. 
De aceea, sărbătoarea Unirii păstrează o vie speranţă de viitor iar acest sfânt deziderat nu ne-a 
rămas în grijă doar pentru a-l perpetua şi transmite altor generaţii, ci să depunem eforturi – pe 
măsura fiecăruia – astfel încât bucuria şi spiritul României Întregite să reînvie odată şi pentru 
totdeauna.

1 Decembrie - Ziua Naţională a României

În această lună administrația publică a realizat reparații la Drumul Comunal 20 Pojogeni, 
precum și la Strada Mitropolit Nestor Vornicescu.
Mai precis, au intrat in reparații partea asfaltată a drumului  de la Pojogeni la Copăcioasa, 
precum si Str. Nestor Vornicescu din Intersecția cu drumul principal până la intrarea în 
curtea Mânăstirii Cămărășeasca.
Starea drumurilor era 
necorespunzătoare 
pentru desfășurarea 
circulației în condiții 
normale, cu defecțiuni 
ale suprafeței de ru-
lare și ale complexului 
rutier frecvente și pe 
suprafețe extinse, cu o 
îmbrăcăminte rutieră 

neconformă cerințelor actuale de siguranță și confort (o serie de defecțiuni, gropi, 
fisuri, crăpături, burdușiri suprafețe slefuite, făgașe și cu planeitate neadecvată 
desfășurării unei circulații rutiere normale).
Investiția ce s-a ridicat la suma de aproximativ 95.000 lei a fost susținută exclusiv 
din bugetul local.

Creaţii lirice despre anotimpul ce ar putea fi echivalat cu maturitatea, cu vârsta la care începem să culegem răsplata muncii noastre.
Elevii clasei a VI-a C, coordonaţi de doamna profesoară Cristina Drăghici, şi-au propus să întâmpine acest anotimp cu belşug de fapte bune.
În data de 17.11.2014 ei au omagiat acest anotimp cu creaţii proprii în versuri sau proză, precum şi cu desene concretizate într-un colaj ‚Creaţii lirice’, 
pe care privindu-l te regăseai deja în peisajul cu un colorit specific toamnei. Câţiva elevi au dat citire creaţiilor, remarcându-se foarte bine trăirile 
fiecăruia în relaţie cu anotimpul toamna; apoi câţiva şi-au argumentat răspunsurile lor, 
dacă le place sau nu anotimpul toamna.
La sala de împrumut, câţiva elevi-cititori ai bibliotecii au împrumutat cărţi, apoi împreună 
cu doamna lor profesoară şi cu doamna bibliotecar a şcolii generale au plecat pentru 
a-şi continua activitatea şcolară. Lucrurile frumoase nu s-au oprit însă aici. În data de 
20.11.2014, elevii din programul after school, au luat exemplul celor mai mari şi au viz-
itat biblioteca împreună cu doamna profesoară Cristina Drăghici.
În cadrul activităţii au audiat şi vizionat o poveste ‚ochi şi urechi’, cu privirea pe ecran, 
curioşi să vadă ce se întâmplă cu cei şapte iezişori, nu trei aşa cum ştiau ei din altă 
poveste. La sfârşit ei au făcut conexiuni între cele două poveşti şi au hotărât că lupul a 
fost pedepsit cum se cuvine.
La sfârşit copiii au servit prăjituri, apoi au mers spre şcoală.
Cu toţii sunt aşteptaţi, de fiecare dată când doresc, să revină la Biblioteca orăşenească 
pentru astfel de activităţi

Biblioteca Orășenească!
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